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1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM  

1.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi  

Yüksekokulumuz 10/09/2009 tarihinde Yükseköğretim kurulu genel kurulunda alınan karar ile Akdeniz 

üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu 

23.04.2015 tarihinde 6640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2809 sayılı kanunla Alanya  

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.  

  
Misyonu  

Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun nitelikli eleman yetiştirmek,  

Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,  

Çeşitli sektörlerle ilgili projeler üretmek,  

Toplumsal bilinci arttırıcı sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunmak, Vizyon  

Bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak toplumsal sorumluluk bilincine sahip, geleceğe yön verebilen, 

mesleğin gerektirdiği yeteneklere sahip nitelikli bireyler yetiştirmek.  

  
Hedefler  

Eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak, Temel eğitimi vererek sektöre uygun nitelikli meslek elemanı 

yetiştirmek, sektör ve alan gezileri ve uygulamaya dayalı projeler gerçekleştirmek.  

  

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  
  

Yüksekokulumuz bünyesinde 4 bölüm 6 program bulunmaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 742 

öğrenci öğrenim görmektedir.  

  
  

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri,  

Bitkisel ve Hayvansal Üretim,  

Tıbbi ve aromatik bitkiler programı alanında yeterli, alanında yeterli bilgi birikimine sahip, tarımsal ürün 

yetiştiriciliği ve pazarlamasında etkin, bölge sorunlarına çözüm üretebilen, ülke ekonomisine katkıda 

bulunan ve günümüz iş yaşamında gereken donanıma sahip teknik personel yetiştirme amacı ile ilk olarak 

2017 yılında öğrenci alımına başlamıştır. 2020 yılında kontenjan doluluk oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.  

Bu amaçla bölümde ön lisans eğitimi alan öğrencilerin temel olarak Tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri, bitki besleme planlaması, ekonomisi ve 
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pazarlaması gibi konularda yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreç içerisinde gerek bilim dallarındaki 

gelişmeler ve gerekse ihtiyaçların değişmesi nedenleriyle ön lisans dersleri farklılaşmış, sayıları artmış ve 

içerikleri zenginleştirilmiştir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Tıbbi ve Aromatik Bitki ithalat ve ihracatı 

yapan özel firmalarda, Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiricilik ve toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan 

firmalarda, laboratuvarlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde iş bulma imkanına sahiptir.  

Ayrıca 2018 DGS Kılavuzuna göre Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı mezunları Bahçe Bitkileri, Bahçe 

Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Kimya, Tarla Bitkileri 

lisans programlarına geçiş yapabilirler.  

  

  
Yönetim ve Organizasyon,  

Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümü 2016  yılında  eğitim  ve  öğretime  başlamıştır.  Alanı 

ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak araştırma, geliştirme ve uygulama becerilerine sahip, 

karşılaşabileceği en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeleri takip ederek bunlara karşın doğru 

adımları atabilecek, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen daha inovatif ve girişimci yönetici 

adayları yetiştirmektir. Programın öğretim süresi dört yarıyıldır. Bu programı başarı ile tamamlayan 

öğrenciler ‘’İşletme Yönetimi Ön Lisans derecesi’’ almaya hak kazanırlar. Ön lisans programını tamamlayan 

ve mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla 

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek aldıkları puanlara göre aşağıdaki lisans programlarından birisine 

geçiş yapabilme imkanı elde etmektedirler. Mezunların istihdam profili Program mezunları geniş iş 

olanaklarına sahiptirler. Özel sektörün yanı sıra kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde, 

pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında ara 

eleman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler  

  

  
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü  

Yüksekokulumuz bünyesindeki Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil 

Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarını bulundurmaktadır. SHUİ Programımız 60 ve SHKH Programımız 

50 kontenjan sayısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. SHUİ Programımızda 3 öğretim görevlisi, SHKH 

Programında 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. SHUİ Programımız ilk öğrencilerini 2017 yılında,  

SHKH Programımız ise ilk öğrencilerini 2018 yılında almıştır.  
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1.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı  

  
Meslek Yüksekokulumuzda; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ), alan yeterlilikleri, 

ulusal otoritelerin hedefleri, iç ve dış paydaş görüşleri, ülkenin, bölgenin ve sektörün ihtiyaçları 

doğrultusunda programlar tasarlanmaktadır.  

  
  

Mevcut programların güncellenmesi; öğrencilerden ve paydaşlardan alınan geri bildirimler, öğrenci 

tercihleri, ilgili programın değerlendirilmesine yönelik araştırmalar ile sağlanmaktadır. Bu çerçevede 

birimimiz bünyesinde bulunan tüm programlarımızın ilgili alanlarında ki yeterliliklerin kazandırılması 

adına program gereği olan tüm dersler teorik ve uygulamalı olarak verilerek müfredat güçlendirilme 

çalışmaları yapılmıştır. Meslek yüksekokulumuz bulunduğu bölgenin turizm potansiyeli dikkate alınarak 

eğitim müfredatına Rusça ve Almanca gibi dersler eklenmiştir. Böylelikle mezunların bölgedeki iş 

sahalarında istihdam edilmesinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan ülkemizin ilgili 

programlarımızın alanındaki gelişen dinamikleri doğrultusunda, güncel eğitim alanları takip edilmekte ve 

seçmeli dersler başlığı altında bu derslerin açılmasına özen gösterilmektedir.  

Sektör paydaşları ve ileri gelenlerinin görüşleri de alınarak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni program 

tasarımları yapılması için fikir alışverişinde bulunulmaktadır. Sektör paydaşlarımızın desteği ile Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerimize yönelik staj imkânları için ikili görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Paydaş 

görüşlerinin alınması sürecinde bir diğer veri toplama aracı kurum ziyaretleridir. 2021 yılında Meslek 

Yüksekokulu olarak çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kurumsal 

tanınırlığımızı arttırmak, öğrencilerimize staj ve iş imkânı alanları yaratmak, kamu-özel sektör işbirliğinde 

bölgemizdeki havacılık eğitimini geliştirme yönünde görüşmeler yapılmıştır.  

Meslek Yüksekokulu öğrencileri çeşitli derslerde öğretim üyelerinin verdiği araştırmaya yönelik ödev ve 

projeleri hazırlamaktadır. Ayrıca, hazırladıkları ödev ve projeler hakkında sunumlar yaparak kişisel 

gelişim, hitabet, girişimcilik ve özgüven hususunda tecrübe kazanmaktadırlar.  

Buna ek olarak akademik danışmanlar öğrencilere her an, her konuda destek sağlamakta, bireysel 

gelişimleri için gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirmektedirler.  

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra çalışılabilecek iş alanları ve meslekler konusunda ayrıntılı bilgi 

veren toplantılar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, birimimiz çatısı altında bulunan programları 

kapsayan sektörlerde gelişmekte olan yeni uzmanlık alanlarına yönelik seminerler verilmektedir. Meslek 

Yüksekokulumuz öğrencilerine sürdürülebilir rekabet avantajı kazandırılması açısından yenilikçi ve öncül 

alanlar hakkında çevrimiçi ve yüz yüze seminerlerin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.  
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Meslek Yüksekokulumuz da aktif olan Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, İşletme Yönetimi, Ulaştırma 

Hizmetleri ve Tıbbi Aromatik Bitkiler bölümlerinin eğitim amaçları ve kazanımları okulumuzun web 

sitesinde kamuoyu bilgisine sunulmaktadır. ALKÜ Bilgi Paketi/Ders Kataloğu da Türkçe ve İngilizce 

olarak yerli ve yabancı kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ders öğrenme çıktıları ile program yeterliliklerinin 

ilişkilendirilmesi ise her ders için yapılmıştır. Bu ilişkilendirmeler, ALKÜ Bilgi Paketi’nde 

yayımlanmaktadır.  

Ders öğretim müfredatları program amaçları ve hedefleri doğrultusunda her yıl güncellenerek web 

sitesinde yayınlanmakta ve Bologna süreci kapsamında öğrenim çıktıları amaçlarlaeşleştirilmektedir. Bu 

süreçlerin tamamı Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı web sitesinde yer almaktadır.  

Olgunluk Düzeyi: Fakültemizde tanımlı süreçler doğrultusunda; kurumun genelinde, tasarımı ve onayı 

gerçekleşen programlar, programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir.  

Kanıtlar :  

Meslek Yüksekokulu bünyemizde ki bölümlerimizin Kurumsal İç Değerlendirme Rapor çalışmaları  

içerisinde ilgili bölüm ve programlarımızın kanıtları aşağıda yer almaktadır:  

  
  
  
  
  

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ  

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ VE KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI 

KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU  

2021  
  
  

1.EĞİTİM ve ÖĞRETİM  

 1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi  

1.  Programların tasarımı ve onayı  

a. Programın eğitim amaçlarını gösteren web sitesi linki:  

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/media/khtfx5o4/file_cmu3ejhwkprb4_7792.pdf 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/media/m1jp2vro/file_w7qa5qjr9k9kq_7792.pdf  

b. Programın amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerine dair link:  
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https://obs.alanya.edu.tr/oibs/start.aspx?gkm=001034420355503110036606378403732237679389203222435600  
# https://obs.alanya.edu.tr/oibs/start.aspx?gkm=001034420355503110036606378403732237679389203222435600  

#  

c. Program tasarımı ve onayı süreçlerini gösteren resmi yazışmalar:  
  
  

1.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

a. Ders kataloglarını gösteren web sitesi linkleri: https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/media/h41lj53t/program-ders-

katalo%C4%9Fu.pdf https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/media/5d4frzix/kabin-hizmetleri-ders-

katalo%C4%9Fu.pdf  

b. Ders kataloğuna yeni zorunlu/seçmeli ders eklendiğini belirten gerekçeli karar örnekleri:  

Ders kataloğuna (2017 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Müfredatı) yeni zorunlu/seçmeli ders 

eklenmemiştir. Ders kataloğuna (2018 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Müfredatı) yeni zorunlu/seçmeli ders 

eklenmemiştir.  

  
  
  

c. Ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin ders bilgi paketi ekran görüntüleri (teorik-uygulamalı derslerin 
dengeli dağılımı gibi):  
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d. Uygulamalı ders içeriği örnekleri (ders izlencesi (syllabus) görüntüsü, saha ziyaretlerine ilişkin web sitesi linkleri 

vb.)  
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1.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  

a. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren Bologna ders bilgi paketi ekran görüntüleri  
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b. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren ders izlence (syllabus) örnekleri  
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c. Öğrenci staj defteri taslağı  
  

 

1.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı (AKTS Sistemi)  

a. Bologna kapsamında hazırlanan ders bilgi paketi ekran görüntüleri (Paket içerisinde Yarıyıl Çalışmaları ve 
AKTS/İş Yükü Tablosu kısımlarında görülebilir)  
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b. Ön lisans diploma eki örneği  
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   c. Staj uygulama yönergeleri  

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması olmadığından ait bir staj uygulama yönergesi mevcut değildir. Ancak, 
buna ilişkin çalışma yapılması gündemdedir.  

1.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

a. Programların geliştirilmesi/değiştirilmesi kapsamında alınan karar örnekleri, güncelleme raporları vb. (müfredat 
güncelleme vs.)  
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b. Program veya derslere dair öğrenci geri bildirimleri (anket vb.)  

Derslere ait öğrenci geri bildirimleri akademik yılsonunda anket şeklinde öğrenci işleri daire başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Sonuçlar, ilgili hocaya gizlilik esası içerisinde tebliğ edilmektir.  

2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)  

1.  Öğretim yöntem ve teknikleri  

a. Bologna ders bilgi paketlerinde yer alan öğrenci merkezli öğretim yöntem örnekleri (ekran görüntüsü alınabilir)  
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b. Mergen’de paylaşılan, uzaktan eğitimi verimli kılabilecek eğitim-öğretim materyalleri (dosya şeklinde ya da 

ekran görüntüsü olarak)  
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c. Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme uygulamalarına dair örnekler (ders izlencelerinden örneklenebilir)  
  



17  
  

 

 
    

d. Lisans ve lisansüstü öğrenciler için düzenlenen haftalık/aylık seminerler  

Program öğrencileri için dönemlik olarak 2 ya da 3 adet seminer düzenlenmektedir. Bu kapsamda özel sektör 
ya da kamu kurumlarından uzman kişiler yüz yüze ya da çevrim içi olarak öğrencilerimize ilgili konularda seminerler 
vermektedirler.  

1.2.2. Ölçme ve değerlendirme  

a. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Sınav Kural Kitapçıkları  
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b. Sınav uygulama ve güvenliğine dair öğrenci bilgilendirmeleri (Mergen veya OBS üzerinden)  
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c. Sınav örnekleri (Klasik, test, bilgisayar üzerinden yapılan, Mergen üzerinden yapılan vb. – ekran görüntüsü 

alınarak sunulabilir)  
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d. Bologna ders bilgi paketi görüntüleri (Yarıyıl çalışmaları başlığında ölçme ve değerlendirme türleri yer 
almaktadır)  
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e. Çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini barındıran ders izlence (syllabus) örnekleri  
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1.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi  

a. Çeşitli eğitim programlarına -örneğin yüksek lisans ve doktora- öğrenci alım kriter ve ilanları, başvuru sistemi 
görüntü/linki  
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b. Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak komisyonlarını gösteren resmi yazılar  
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c. Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemlerine dair birimde alınan yönetim kurulu 

kararları (ders muafiyet tablosu ile birlikte – amaç muafiyetlerde AKTS’lerin baz alındığını kanıtlamaktır)  
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1.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma  

a.Erasmus vb. öğrenci değişim programlarından dönen öğrencilerin ders muafiyetlerine dair resmi yazılar (ders 
muafiyet tablosu ile birlikte)  

Program öğrencileri arasında henüz Erasmus vb. değişim programlarından faydalanan öğrenci 
bulunmamaktadır.  

b.Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemleri kapsamında yapılan ders muafiyet 
işlemlerini gösteren resmi yazışmalar (ders muafiyet tablosu ile birlikte)  
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3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri  

1.  Öğrenme ortam ve kaynakları  

a. Biriminizdeki sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler, çalışma alanları, eğitim-öğretimde kullanılan teknolojik 

donanımlar ile ilgili bilgi (web sitesi linki, fotoğraf vb.) ve kullanım yönergeleri https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/  

  
  
  

  
1.3.2. Akademik destek hizmetleri  

a.Sınıf Danışmanlarının Web sayfası üzerinden ilanını gösteren linkler 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/ogrenci/danismanliklar/  

b.Danışman Hocaların danışmanlık saatlerini belirttikleri bilgilendirmeler (Örneğin syllabuslar, kapı önü notları vb.)  
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1.3.3. Tesis ve altyapılar  

a. (Varsa) biriminizdeki tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar (mutfak, laboratuvar, spor alanı vb. 
– ilke ve kuralların ilan edildiği web sayfasının linki veya ekran görüntüsü paylaşılabilir)  
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b. Biriminize yeni bir tesis veya altyapı kazandırıldı ise buna dair bilgi, fotoğraf vb.  

Programda araştırma-geliştirme faaliyetleri için kullanılan tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarı mevcuttur. 
Laboratuvar cihazları ve sarf malzemeler öğretim görevlilerimiz tarafından yürütülen üniversitemiz destekli altyapı 
projesi ile temin edilmiştir.  
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4. Dezavantajlı gruplar  

Biriminizde dezavantajlı gruplara yönelik (varsa) hizmet ve uygulama örnekleri  

5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler  

Biriminizde yıl içerisinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Seminer, 

toplantı, turnuva, gösteri, konser, davetli konuşmacı vb. - web sitesi linki verilebilir) 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/ulastirma-hizmetleri-alanya-gazipasa-havalimani-nda/ 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/yuksekokulumuzda-havacilik-gunu-kutlamasi/ 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/gazipasa-da-havacilik-tatbikati/  

4.  Öğretim Kadrosu https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/bolumler/ulastirma-hizmetleri/akademik-

kadro/  

1. Öğretim Etkinlikleri ve Gelişimi  

Biriminizde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi adına düzenlenen (varsa) eğitimler, 

seminerler, çalıştaylar, toplantılar vb. https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/gazipasa-da-havacilik-tatbikati/  

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/ulastirma-hizmetleri-alanya-gazipasa-havalimani-nda/  

  
  

2. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  
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Eğitim ve öğretim performansına dair biriminizce sunulan (varsa) takdir, başarı ödülleri (web sitesi duyurusu 
sunulabilir)  
2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  

1.  Araştırma Kaynakları (İç ve Dış Kaynaklar)  

Biriminizde araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek (varsa) yatırım, tesis, altyapı örnekleri (Örn: Hücre 

bankası https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/)  

- Biriminizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair genel bilgiler  
  

Ulaştırma hizmetleri bölümümüzde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinde 134, Kabin Hizmetleri 

bölümümüzde 89 olmak üzere kayıtlı toplam 223 adet öğrenci bulunduğu için öğretim elemanı başına düşen öğrenci 

sayısı 31’dir. Programlarımız da araştırma-geliştirme faaliyetleri için kullanabileceğimiz herhangi bir yatırımımız 

bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerimiz içerisinde öğrencilerimizi sahaya ve sektöre yakın olmaları ve 

tecrübe kazanmaları adına sektör işbirlikleri ve teknik geziler ile sektörle olan bağı güçlü tutmaya çalışmaktayız. 

Ayrıca Gazipaşa havalimanının yakınında olmanın avantajlarını kullanarak sık sık sektör temsilcilerini okulumuzda 

ağırlayarak yada yerlerinde ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerimizin verimliliğini arttırmaya çalışmaktayız.  

2.2. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi  

Biriminizde düzenlenen araştırma-geliştirme yetkinliğini destekleyecek eğitimler (örn: bilimsel proje hazırlama 
eğitimleri)  

-Biriminizde düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar (web sitesi linki, kongre kitabı vb. 
sunulabilir)  

- Biriminizde yayınlanan akademik dergiler (web sitesi linki sunulabilir)  

2.3. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri  

Yurtdışı görevlendirmeler (görevlendirme yazısı sunulabilir)  

-Doktora ve sonrası düzeyinde araştırma burslarından (Tübitak, Fullbright ve yabancı hükümet bursları vb.) 
faydalanan öğretim elemanları (burs evrakları)  

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar  

- Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında desteklenen projeler  

2.4. Araştırma performansı  

Araştırma, proje ve bilim ödüllerine ilişkin duyuru ve ilanlar  

- Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021)  
  
  

3. TOPLUMSAL KATKI  
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Topluma açık eğitimler, dersler, sertifikalı eğitim programları, kurslar, sempozyumlar (COVID-19 Sempozyumu, 
Mevlâna Sempozyumu, dil kursları)  

  
  

 
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ  
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI 
KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU  

2021  
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1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM  
 1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi  

1.  Programların tasarımı ve onayı  

a.Programın eğitim amaçlarını gösteren web sitesi linki: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=10106  

b. Programın amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerine dair link:  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=10106#  

c. Program tasarımı ve onayı süreçlerini gösteren resmi yazışmalar:  
  

 
1.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

a. Ders kataloglarını gösteren web sitesi linkleri:  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=10106# 

b. Ders kataloğuna yeni zorunlu/seçmeli ders eklendiğini belirten gerekçeli karar örnekleri:  

Ders kataloğuna (2017 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müfredatı) yeni zorunlu/seçmeli ders eklenmemiştir.  

c.Ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin ders bilgi paketi ekran görüntüleri (teorik-uygulamalı derslerin 

dengeli dağılımı gibi):  
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d. Uygulamalı ders içeriği örnekleri (ders izlencesi (syllabus) görüntüsü, saha ziyaretlerine ilişkin web sitesi linkleri 

vb.)  

 

1.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  

a. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren Bologna ders bilgi paketi ekran görüntüleri  
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b. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren ders izlence (syllabus) örnekleri  
  

 

c. Öğrenci staj defteri taslağı  
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1.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı (AKTS Sistemi)  

a. Bologna kapsamında hazırlanan ders bilgi paketi ekran görüntüleri (Paket içerisinde Yarıyıl Çalışmaları ve  

AKTS/İş Yükü Tablosu kısımlarında görülebilir)  

 

b. Ön lisans diploma eki örneği  
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c. Staj uygulama yönergeleri  

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması olmadığından ait bir staj uygulama yönergesi mevcut değildir. Ancak, 

buna ilişkin çalışma yapılması gündemdedir.  

1.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

a. Programların geliştirilmesi/değiştirilmesi kapsamında alınan karar örnekleri, güncelleme raporları vb. (müfredat 

güncelleme vs.)  

  

b. Program veya derslere dair öğrenci geri bildirimleri (anket vb.)  



38  
  

Derslere ait öğrenci geri bildirimleri akademik yıl sonunda anket şeklinde öğrenci işleri daire başkanlığı  
tarafından yürütülmektedir. Sonuçlar, ilgili hocaya gizlilik esası içerisinde tebliğ edilmektir.  

2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)  

1.  Öğretim yöntem ve teknikleri  

a. Bologna ders bilgi paketlerinde yer alan öğrenci merkezli öğretim yöntem örnekleri (ekran görüntüsü alınabilir)  
  

 
b. Mergen’de paylaşılan, uzaktan eğitimi verimli kılabilecek eğitim-öğretim materyalleri (dosya şeklinde ya da 

ekran görüntüsü olarak)  

  
c. Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme uygulamalarına dair örnekler (ders izlencelerinden örneklenebilir)  
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d. Lisans ve lisansüstü öğrenciler için düzenlenen haftalık/aylık seminerler  

Program öğrencileri için dönemlik olarak 2 ya da 3 adet seminer düzenlenmektedir. Bu kapsamda özel sektör 

ya da kamu kurumlarından uzman kişiler yüz yüze ya da çevrim içi olarak öğrencilerimize ilgili konularda 

seminerler vermektedirler.  

1.2.2. Ölçme ve değerlendirme  

a. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Sınav Kural Kitapçıkları  
  

 

b. Sınav uygulama ve güvenliğine dair öğrenci bilgilendirmeleri (Mergen veya OBS üzerinden)  
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c. Sınav örnekleri (Klasik, test, bilgisayar üzerinden yapılan, Mergen üzerinden yapılan vb. – ekran görüntüsü 

alınarak sunulabilir)  
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d. Bologna ders bilgi paketi görüntüleri (Yarıyıl çalışmaları başlığında ölçme ve değerlendirme türleri yer 

almaktadır)  

    

e. Çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini barındıran ders izlence (syllabus) örnekleri  
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1.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi  

a. Çeşitli eğitim programlarına -örneğin yüksek lisans ve doktora- öğrenci alım kriter ve ilanları, başvuru sistemi 

görüntü/linki  

    

b. Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak komisyonlarını gösteren resmi yazılar  
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c. Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemlerine dair birimde alınan yönetim kurulu 

kararları (ders muafiyet tablosu ile birlikte – amaç muafiyetlerde AKTS’lerin baz alındığını kanıtlamaktır)  

   

 

1.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma  

a.Erasmus vb. öğrenci değişim programlarından dönen öğrencilerin ders muafiyetlerine dair resmi yazılar (ders 

muafiyet tablosu ile birlikte)  

Program öğrencileri arasında henüz Erasmus vb. değişim programlarından faydalanan öğrenci 

bulunmamaktadır.  

b.Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemleri kapsamında yapılan ders muafiyet 

işlemlerini gösteren resmi yazışmalar (ders muafiyet tablosu ile birlikte)  
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c. OBS üzerinde mezuniyet onay sürecini gösteren ekran görüntüleri  
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d. Mezuniyet iş akışları  

  

 

3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri  

1.  Öğrenme ortam ve kaynakları  

a. Biriminizdeki sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler, çalışma alanları, eğitim-öğretimde kullanılan teknolojik 

donanımlar ile ilgili bilgi (web sitesi linki, fotoğraf vb.) ve kullanım yönergeleri  
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1.3.2. Akademik destek hizmetleri  

a. Sınıf Danışmanlarının Web sayfası üzerinden ilanını gösteren linkler 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/ogrenci/danismanliklar/  

b. Danışman Hocaların danışmanlık saatlerini belirttikleri bilgilendirmeler (Örneğin syllabuslar, kapı önü notları 

vb.)  

 

1.3.3. Tesis ve altyapılar  

a. (Varsa) biriminizdeki tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar (mutfak, laboratuvar, spor alanı vb. 

– ilke ve kuralların ilan edildiği web sayfasının linki veya ekran görüntüsü paylaşılabilir)  
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b. Biriminize yeni bir tesis veya altyapı kazandırıldı ise buna dair bilgi, fotoğraf vb.  

Programda araştırma-geliştirme faaliyetleri için kullanılan tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarı mevcuttur. 

Laboratuvar cihazları ve sarf malzemeler öğretim görevlilerimiz tarafından yürütülen üniversitemiz destekli altyapı 

projesi ile temin edilmiştir.  

 

4. Dezavantajlı gruplar  

Biriminizde dezavantajlı gruplara yönelik (varsa) hizmet ve uygulama örnekleri  

5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler  
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Biriminizde yıl içerisinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Seminer, 

toplantı, turnuva, gösteri, konser, davetli konuşmacı vb. - web sitesi linki verilebilir) 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/tibbi-ve-aromatik-bitkiler-growtech-te/ 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/tibbi-ve-aromatik-bitkiler-programi-nar-festivalinde/ 

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/tibbi-ve-aromatik-bitkiler-programi-ogrencileri-antalya-da-teknik-geziye- 

katildi/  

4.  Öğretim Kadrosu  

1. Öğretim Etkinlikleri ve Gelişimi  

Biriminizde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi adına düzenlenen (varsa) eğitimler, 

seminerler, çalıştaylar, toplantılar vb. https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/tibbi-ve-aromatik-bitkiler-

programinda-turk-tohumculuk-sektoru-ve- tarimda-kariyer/  

2. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  

Eğitim ve öğretim performansına dair biriminizce sunulan (varsa) takdir, başarı ödülleri (web sitesi duyurusu 

sunulabilir)  

2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  

1. Araştırma Kaynakları (İç ve Dış Kaynaklar)  

Biriminizde araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek (varsa) yatırım, tesis, altyapı örnekleri (Örn: Hücre 

bankası https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/)  

- Biriminizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair genel bilgiler Programımıza 

kayıtlı toplam 97 adet öğrenci bulunduğu için öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı  

24.25’tir. Programda araştırma-geliştirme faaliyetleri için kullanılan bitki yetiştirme seraları, malzeme depoları, bitki 

yetiştirme parselleri, basınçlı sulama sistemi, bitki yetiştiricilik ekipmanları ile tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarı 

mevcuttur. Laboratuvar cihazları ve sarf malzemeler öğretim görevlilerimiz tarafından yürütülen üniversitemiz 

destekli altyapı projesi ile temin edilmiştir. Yerleşkemizde yer alan bu altyapılar ve malzemeler ile düzenli olarak 

tropikal ve tıbbi-aromatik bitkileri kapsayan tarla ve sera denemeleri kurularak bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalardan elde edilen örneklerden laboratuvarda yapılan analizler ile sonuçlar elde edilmekte, bunlardan da 

makale (SCI, SCI-E), bildiri (sözlü tam-özet metin) ve kitap bölümü (ulusal-uluslararası) gibi bilimsel çıktılar elde 

edilmektedir. İlerleyen dönemlerde yine öğretim görevlilerimiz yürütücülüğünde TÜBİTAK projelerinin yapılması 

planlanmaktadır. Programda; eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında Gazipaşa’da her yıl yapılan Nar Festivali ile 

Tarım Fuarına öğretim görevlilerimiz ile katılınarak çiftçilere yönelik seminer ve eğitimler düzenlenmektedir. 

Ayrıca, bölgede tropikal meyvecilik ile tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimcilere bilgi desteği 

sağlanmaktadır.  
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2.2. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi  

Biriminizde düzenlenen araştırma-geliştirme yetkinliğini destekleyecek eğitimler (örn: bilimsel proje hazırlama 
eğitimleri)  

-Biriminizde düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar (web sitesi linki, kongre kitabı vb. 

sunulabilir)  

- Biriminizde yayınlanan akademik dergiler (web sitesi linki sunulabilir)  

2.3. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri  

Yurtdışı görevlendirmeler (görevlendirme yazısı sunulabilir)  

-Doktora ve sonrası düzeyinde araştırma burslarından (Tübitak, Fullbright ve yabancı hükümet bursları vb.) 

faydalanan öğretim elemanları (burs evrakları)  

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar  

- Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında desteklenen projeler  

2.4. Araştırma performansı  

Araştırma, proje ve bilim ödüllerine ilişkin duyuru ve ilanlar  

- Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021)  
  

 

 



50  
  

3. TOPLUMSAL KATKI  

Topluma açık eğitimler, dersler, sertifikalı eğitim programları, kurslar, sempozyumlar (COVID-19 Sempozyumu,  

Mevlâna Sempozyumu, dil kursları)  
Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyveler Festivali kapsamında; 22/10/2021 tarihinde öğretim 

görevlilerimiz Dr. Ayşe Yalçın ELİDEMİR ve Dr. İsmail Emrah TAVALI tarafından çiftçilere yönelik 'Tropikal 

Meyve Yetiştiriciliğinde Sertifikalı Fidan Tercih Edilmesinin Önemi ve Toprak Yönetimi' konulu seminer 

verilmiştir.  

  
  
  
  

 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ  

İŞLETME PROGRAMI  
2021  

  
  
  
  

1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM  

Bir üniversitenin Eğitim ve Öğretim kalitesi; bünyesindeki programlar, öğretim kadrosu, eğitim ve öğretim 
süreçlerinin yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme ortam ve kaynakları, tesis ve altyapılar, 
sertifikalandırma ve diploma gibi birçok unsur incelenerek anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, üniversitelerin ve 
dahilindeki akademik birimlerin kalite olgunluk düzeyleri, aşağıdaki başlıklarda gösterdikleri yeterlilik 
seviyesine göre belirlenmektedir. Bu başlıklara dair merkezi faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme 
koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Diğer yandan, her bir başlık için akademik biriminizin bulunduğu 
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durumu ortaya koyan kanıtlar sunmanız, mevcut durumun değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Aşağıda 
örneklendirilen uygulamalar ve mevzuat gerekliliklerinin dışında, geliştirdiğiniz özgün yaklaşım ve uygulamalar 
varsa, belirtmeniz çok faydalı olacaktır.  

 

1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesii  

Kurum, öğretim programlarını Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ile uyumlu; öğretim amaçlarına 
ve öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlamalı, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin 
olmak için periyodik olarak değerlendirmeli ve güncellemelidir.  
 

1. Programların Tasarımı ve Onayı  

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, kamuoyuna 
ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders 
bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Program çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme 
çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar bulunmaktadır. 
Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir.  

• Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler (Eğitim politikasıyla uyumu, el kitabı, 
kılavuz, usul ve esas vb.)  

  

https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler  

https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler  
  
  

• Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı (Komisyonlar, süreç 
sorumluları, süreç akışı vb.)  

  
https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/yonetim/yuksekokul-muduru/ 
https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/yonetim/myo-yonetim-kurulu/ 
https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/yonetim/myo-kurulu  

  
• Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=2

2&c urSunit=10031  

• Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar 
(bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb)  

Uzaktan eğitim süreci içerisinde bölümlerimizden farklı talepler gelmediği için bu hususta 

bir uygulama yapılmamıştır.  
  

• Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar  
…………………….  

Program tasarım süreçlerine paydaş katılımı yoktur.  

• Programların tasarım ve onay sürecinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar  
………………………..  
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2. Programın ders dağılım dengesi  

• Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar  
• İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar  

  
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=10  
031# https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/media/a1bhxfuk/2021-2022-baharyar%  

C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-ders-program%C4%B1-akademik-programlar.pdf  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

1.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  

• Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi  
• https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=

10  
031#  
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 4.  Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı (AKTS Sistemi)  

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile doğrulanmaktadır. 
Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda 
uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen 
kanıtları sunmanız istenmektedir.  

 AKTS ders bilgi paketleri (Uzaktan ve karma eğitim programları dahil)  
  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=100 
31  

Kredi transferleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yandal 
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.  
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/start.aspx?gkm=00143331533330366003110135600376653666036606355 
953523038776378053333633360  

  

İşletme Programı Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler 
için tanımlandığını gösteren kanıtlar  

……………..  
• İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler  

…………………  
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• Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler ve 
mekanizmalar  

………………..  
• Diploma Eki  

  

https://oidb.alanya.edu.tr/media/2x3hulgg/diploma-eki-%C3%B6n-y%C3%BCz.pdf 
https://oidb.alanya.edu.tr/media/jutjagxc/diploma-eki-arka-y%C3%BCz.pdf  

  
 5.  Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

• Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar  
………………..  

• Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 
mekanizma örnekleri  

……………………….  

• Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme)  
……………………….  

• Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler  
……………………..  

• İzlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler  
……………………….  

• Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar  
• Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler  

………………………  

Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)  
Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli ve yetkinlik temelli 
öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulamalıdır. Kurum, öğrenci kabulleri, diploma, derece ve diğer 
yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına yönelik açık kriterler belirlemeli; önceden tanımlanmış ve ilan 
edilmiş kuralları tutarlı şekilde uygulamalıdır.  

 1.  Öğretim yöntem ve teknikleri  
• Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığı  

………………………………..  
• Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, mekanizmalar 

 https://mergen.btk.gov.tr/courses/104481/announcements  
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• Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar  
• Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar  
  

-  Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme uygulamalarına dair örnekler (ders izlencelerinden örneklenebilir) - 
 Lisans ve lisansüstü öğrenciler için düzenlenen haftalık/aylık seminerler  

………………….  

2. Ölçme ve değerlendirme  
• Programlardaki uygulama örnekleri  
• Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme araçlarına 

ilişkin)  

…………………..  
• Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketi örnekleri  

………………….  
• Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar  
• Sınav güvenliği mekanizmaları  

………………....  
• Değerlendirme ve iyileştirme kanıtları  

………………..  
  

3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi  

• Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve kurallar  
…………………  

• Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belge  

Örnek:  
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- Çeşitli eğitim programlarına -örneğin yüksek lisans ve doktora- öğrenci alım kriter ve ilanları, başvuru sistemi 
görüntü/linki  

……………………….  
- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak komisyonlarını gösteren resmi yazılar  

  
https://ebys.alanya.edu.tr/enVision/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=SSZQVVRRQk5UFUd 
QQFlVET1RV0NTOUVTmFMVUkVUOVJVB0VUIkNUQFlVyT0RGEVR9UQSJiZMxD0RxjANwzM 
MBlBJU0VRFVBWJVZPfVdRDE9RFU1VflRTUUVT  

  

https://ebys.alanya.edu.tr/enVision/DocumentModule/DOC_Documents.aspx?value=FlVyT0RBlBJU0VRF  
VBWEPTGEVR9UQSmTELB0VUIkNUQ  

  

- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemlerine dair birimde alınan yönetim 

kurulu kararları (ders muafiyet tablosu ile birlikte – amaç muafiyetlerde AKTS’lerin baz alındığını 

kanıtlamaktır)  

…………………………………….  
 4.  Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma  
  

• Öğrencinin  akademik  ve  kariyer  gelişimini  izlemek,  diploma  onayı 
 ve  yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar  

• Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı  
(YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler  

• Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın 
tanındığını gösteren belgeler  

Örnek:  
- Erasmus vb. öğrenci değişim programlarından dönen öğrencilerin ders muafiyetlerine dair resmi yazılar (ders 

muafiyet tablosu ile birlikte)  
- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemleri kapsamında yapılan ders muafiyet 

işlemlerini gösteren resmi yazışmalar (ders muafiyet tablosu ile birlikte)  

- OBS üzerinde mezuniyet onay sürecini gösteren ekran görüntüleri  

- Mezuniyet iş akışları  
  
  
  
  

1.2. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri  

  
1. Öğrenme ortam ve kaynakları  

  
…………………..  

• Öğrenme kaynaklarına erişilebilirlik kanıtları (Uzaktan eğitim dahil)  
…………………..  
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• Öğrenme yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin örnekler  
…………………….  

• Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.)  
………………………..  

2. Akademik destek hizmetleri  

• Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler  
………………….  

• Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı süreçler  
…………………….  

• Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar  
………………………..  

 https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/ogrenci/danismanliklar/  

• Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar  
………………………………  

• Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları  
………………………………  

  
3. Tesis ve altyapılar  

• Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar  
……………………………..  

• Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar  
………………………..  

• Biriminizde öğrencinin erişim ve kullanıma sunulan uygulamalar  
………………………….  

• Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki artış 
ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi)  

………………………………  
• Uzaktan eğitim programları ve uygulamaları varsa; bunlara yönelik alt yapı, tesis, donanım ve yazılım 

durumları  

………………………..  
• Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar  

 

4. Dezavantajlı gruplar  
Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim olanaklarına 
erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim alt yapısı bu 
grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz 
üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri 
doğrultusunda iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir.  

• Dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulan hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar (Kurullarda temsil, 
engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.)  

………………………….  
• Geri bildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler  

…………………….......  
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5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kanıtlar  

 https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/haber/uzman-diyetisyen-selin-ucak-gazipasa-mrb-myo-ogrencileri-ile- bulustu/  
• Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet türü, konusu,  

katılımcı sayısı vb. bilgilerle)  

……………….  

• Faaliyetlerin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözettiğine dair kanıt örnekleri  
………………..  

• Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin izlenmesine ilişkin araçlar, izleme raporları, iyileştirme ve 
çeşitlendirme kanıtları  

………………..  
  
  
 

 1.3. Öğretim Kadrosu  

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm 
süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla, öğretim 
elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli geliştirmek için olanaklar sunmalıdır.  
1. Öğretim Etkinlikleri ve Gelişimi  

• Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil) ilişkin planlama (kapsamı, veriliş 
yöntemi, katılım bilgileri vb.) ve uygulamalara ilişkin kanıtlar  

…………………  
  

2. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  

• Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan  
planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtlar  

   

 2.  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  
1. Araştırma Kaynakları (İç ve Dış Kaynaklar)  

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  
…………………..  

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren kanıtlar  
………………  

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar  
…………………  

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler  
………………….  

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar  
……………...  

  
2. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi  

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar 
(destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)  

……………………..  
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• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri  
……………………..  

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar  
…………………….  

  
3. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri  

• Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak 
araştırmalardan üretilen çalışmalar  

…………………..  

• Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar  
………………  

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına yönelik 
mekanizmalar  

………………  
• Paydaş geri bildirimleri  

……………...  

Araştırma performansı  
………………………..  

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik 

mekanizmaları vb.)  

……………………..  

• Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları  
...............................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3.  TOPLUMSAL KATKI  

Yükseköğretim kurumlarının yaygın olarak kabul edilen üç temel fonksiyonu; eğitim-öğretim, araştırma ve toplum 
hizmetidir. Yükseköğretim Kanunu, üniversitelere, toplumla bütünleşme ve topluma hizmet sunma konusunda 
çeşitli görevler vermektedir. Bu çerçevede ele alınan toplumsal katkı, yükseköğretim kurumlarının, sahip oldukları 
bilgi potansiyelini, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla topluma transfer etmeleri, toplum için yarar sağlamaları olarak 
tanımlanmaktadır. Toplumsal katkı başlığı altında sunulan faaliyet ve hizmetler; akademik birimler, çeşitli araştırma 
ve uygulama merkezleri ve öğrenci kulüp ve toplulukları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet sunumlarının 
bazıları ücretsiz olarak sunulurken bazıları da gelir getirici bir hizmet olarak sunulabilir. Bu faaliyet ve hizmetler 
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aşağıda örneklendirilmiştir. Bu doğrultuda, biriminizde gerçekleştirilen (varsa) faaliyet ve hizmetleri 
bildirmeniz istenmektedir.  

- Topluma açık eğitimler, dersler, sertifikalı eğitim programları, kurslar, sempozyumlar (COVID-19 

Sempozyumu, Mevlâna Sempozyumu, dil kursları)  

……………  
- Dış katılımcılarla düzenlenen seminerler, kongreler, çalıştaylar, yarışmalar, paneller  

………………  
- Protokoller  

…………………  
- Kültürel ve sanatsal faaliyetler (resim sergisi vb.)  

……………….  
- Sosyal Sorumluluk Projeleri (Askıda yemek, kan bağışı, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik 

faaliyetler, farkındalık etkinlikleri vb.)  
……………….  

- Sağlık taramaları (Ağız sağlığı kontrolü, işitme taraması vb.)  
…………………  

- Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler  

………………....  
- Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına verilen danışmanlıklar  

…………………  
- Öğrenci etkinlikleri  

………………….  
- Projeler (birim olarak ya da dış paydaşlarla ortak olarak)  

…………………..  
- Dış paydaşlarla ortak çalışmalar (Örneğin il sağlık müdürlükleriyle ortak sağlık çalışmaları, il tarım 

müdürlükleriyle ortak çalışmalar, il milli eğitim müdürlükleriyle ortak çalışmalar, üniversite-endüstri 
ortaklıkları, kalkınma ajanslarıyla ortak çalışmalar, il yönetimleriyle ortak çalışmalar, il kültür 
müdürlükleriyle ortak çalışmalar vb.)  

………………………..  
- Ders programında bulunan toplumsal katkıyı destekleyecek dersler (Topluma Hizmet dersleri vb.)  

…………………….  
- Dış paydaşların kullanımına açık olan laboratuvar, araştırma merkezi, kütüphane vb. (Ücretli ya da ücretsiz)  

………………………………….  
  
  
  
                                                            SONUÇ DEĞERLENDİRME  

                    Olumlu Yönler-Olumsuz Yönler-Yapılan İyileştirme Faaliyetleri-Yapılamayan Faaliyetler  

  

Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO bünyesindeki Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim,Yönetim ve Organizasyon Bölümü ile Ulaştırma Hizmetleri Bölümü; Sivil hava 

ulaştırma işletmeciliği ve sivil havacılık kabin hizmetleri programlarını içerisinde barındırmaktadır.   
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Bölgenin turizm alanında olması, Yüksekokulumuzun turizm bölgesinde yer alması gönüllü staj olanaklarını  

genişletmesi açısından öğrenciler için ek olanaklar sağlamaktadır.  

Yerleşke ve çevresindeki sosyal donatı alanlarının yetersiz oluşu,  nitelikli öğrencilerin daha büyük şehirleri  

  
tercih etmesi,  Gazipaşa ilçesinin gelişim trendinin Alanya ilçesine kıyasla düşük olması olumsuz yönler arasında yer 

almaktadır.  

Mezun edilen öğrencilerin öncelikle önce ülkemize ve ailesine faydalı bireyler olarak toplum yararına  

mesleklerini icra etmeleri programların  önemli çıktısı olarak Yüksekokulumuzu gururlandıracaktır.     

  

C. DEĞERLENDIRME  

Üniversitemiz yeni kurulan bir üniversite olması nedeniyle Yüksekokulumuz gelişmesini halen devam ettiren  

bir birim olarak her alandaki sayısal yetersizlikler (akademik ve idari personel sayısı, ödenek yetersizliği vb.) farklı 

uygulamalarla avantaja dönüştürülmeye çalışmıştır. Başlangıçta idari personel sayısındaki yetersizlik, sahip olduğumuz 

genç kadro ve onların güncel teknolojiye hakimiyetleri sebebiyle bir personelin sadece tek bir alanda değil,  birden fazla 

alanda uzmanlaşması sağlanmıştır.  

Akademik personelimizin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki talepleri, bütçe imkanları 

çerçevesinde desteklenmiştir.  

Yüksekokulumuzun bütçe imkanları çerçevesinde tamamlanamayan ihtiyaçları Rektörlüğümüz desteği ile  

çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.    


